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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Ιωάννινα, 14.10.2022
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                                                    
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)                                               

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιωαννιτών

        
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ακονίδου Ελένη 1. Βλέτσας Βασίλειος
2. Βάββας Φώτιος 2. Αϊβατίδης Ιωάννης
3. Μάντζιος Στέφανος 3. Τσίμαρης Ιωάννης
4. Παππάς Αριστείδης 4. Λιόντος Ιωάννης 
5. Λώλης Γεώργιος 5. Νάστος Δημήτριος
6. Γιωτίτσας Θωμάς 6. Γκίζας Σπυρίδων
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Κοσμάς Βασίλειος

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
77 του Ν. 4555/2018, την υπ’ αριθμ. 1/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησής της σε 
σώμα, την υπ΄ αριθμ. 375/2022 (αρ. πρωτ. 39167/02-06-2022) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς 
και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022), σας καλούμε να συμμετέχετε σε, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18-10-
2022 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με 
τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισόγειας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων της Κοινότητας 
Πλατάνου του Δήμου Ιωαννιτών.

2. Έγκριση επέκτασης  δικτύου ηλεκτροφωτισμού από τη  Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  που αφορά δαπάνη για 

«Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στο Αρχοντικό του Κληροδοτήματος Φερενίκης 
Καλούδη».

4. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 
αδρανών υλικών».

5. Έγκριση όρων δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια οχημάτων – μηχανημάτων έργου και 
λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού (Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ), προϋπολογισμού: 589.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
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6. Έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: 
«Υπηρεσίες παροχής συμβούλου για την κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφάλισης 
Κοινοχρήστων και Κοινωφελών χώρων (ΕΣΕΚΚ) Δήμου Ιωαννιτών», με αριθμό διαγωνισμού 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 163979 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

7. Έγκριση πρακτικού  ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια ανατυπώσεων» και  ανάδειξη οριστικού μειοδότη.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αναβάθμιση 
κεντρικής πλατείας και συντήρηση υποδομών στο Δ.Δ. Μαρμάρων».

9. Τροποποίηση μελέτης του έργου:  «Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (Κόμβος 
Πανηπειρωτικού Σταδίου – Κόμβος Βογιάνου)».

10. Εξέταση αιτήματος για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: 
«Αναβάθμιση υποδομών στην Δ.Ε. Παμβώτιδας». 

11. Εξέταση αιτήματος για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: 
«Βελτίωση υποδομών στη Κοινότητα Κατσικάς». 

12. Ενημέρωση για την εξέλιξη εργασιών του έργου: «Αναβάθμιση υποδομών στο Δήμο Ιωαννιτών».

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

13. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την από 
23-8-2022   αίτηση της Π. Π. για καταβολή αποζημίωσης ποσού 1.300,00 ευρώ, για φθορές που υπέστη 
το με αριθ. κυκλοφορίας ΙΝΧ 87** Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό της από πτώση σε αυτό κάδου απορριμμάτων την  
15-08-2022  στην οδό Χατζή Πελερέν και Ρώμα στα Ιωάννινα.

14. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την 30-
8-2022 αίτηση της Ε. Ε. για καταβολή αποζημίωσης από πτώση σε λακκούβα με  το αριθ. κυκλοφορίας 
ΙΝΡ 53** Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, οδηγούμενο από τον γαμπρό της Β. Κ. την 29-08-2022 σε παράπλευρο 
δρόμο της οδού Εγνατίας από Ε-Ο Ιωαννίνων προς Πεδινή.

15. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την από 
22-08-2022 αίτηση των Α. Γ. και Ζ. Λ. περί εξώδικου καθορισμού τιμής μονάδος για οφειλή 
αποζημίωσης προς τον Δήμο Ιωαννιτών λόγω προσκύρωσης και λόγω μετατροπής εισφοράς γης σε 
χρήμα.

16. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την υπ΄ 
αριθ. ΠΟΕ68/3-8-2022 Πράξη τoυ Προέδρου του A΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων για 
την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την με αριθ. κατάθ. ΑΓ82/21-7-2022 
αγωγή της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΒΛΑΧΑΣ Π.Σ. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά του 
Δήμου Ιωαννιτών ενώπιον του παραπάνω Δικαστηρίου.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

17. Εξειδίκευση πίστωσης από τον κωδικό Κ.Α 00.6433.001 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά 
δώρα  και  έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» ποσού 3.200,0 € με θέμα 
«Προμήθεια αναμνηστικών δώρων – βιβλίων» για τις δημόσιες σχέσεις του Γραφείου Δημάρχου.

18. Εξειδίκευση πίστωσης από τον κωδικό Κ.Α 00.6443.001 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή 
τοπικών εορτών» ποσού 3.000,00 € με θέμα «Έξοδα διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων».

19. Εξειδίκευση πίστωσης από τον κωδικό Κ.Α 00.6442.002 με τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων, 
συναντήσεων και διαλέξεων» ποσού 412,45 € με θέμα «Συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών με παράθεση 
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μπουφέ καφέ στους συνέδρους του ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου Global Innovation Summit 2022 (GSIS) 
με τίτλο «Building Competitiveness: from Local to Global», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην πόλη 
των Ιωαννίνων στις 17-18 Νοεμβρίου 2022.

20. Εισήγηση για την εξειδίκευση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εστίασης (catering) για 
ημερίδα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού.

21. Τροποποίηση του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για Πόλεις 
Ενσωμάτωσης – EPIC».

22. Έγκριση ανάληψης δέσμευσης για τη μετακίνηση μέλους ομάδας έργου που συγκροτήθηκε από τον 
Δήμαρχο Ιωαννίνων για το πρόγραμμα EPIC στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας σχετικής με το έργο 
τους.

23. Έγκριση στήριξης γονέων με πλήρη φάκελο που απερρίφθησαν από την ΕΕΤΑΑ κατά το σχολικό έτος 
2022-2023 για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

24. Εξέταση αιτήματος της εταιρείας ENACT AE για την αναπροσαρμογή του τιμήματος λογαριασμών 
Ιανουαρίου - Μαΐου 2022 και Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2022. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κοινοποίηση: 

1. Προϊσταμένους Διευθύνσεων του Δήμου
(προκειμένου  να παραστούν  στη συνεδρίαση
για την εισήγηση των θεμάτων αρμοδιότητάς τους)

2. Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Ν.Π.Δ.Δ.
(προκειμένου  να παραστούν  στη συνεδρίαση
για την εισήγηση των θεμάτων αρμοδιότητάς τους)

3. Προέδρους Κοινοτήτων
(προκειμένου  να παραστούν  στη συνεδρίαση
εφόσον συζητούνται θέματα που αφορούν τις Κοινότητές τους)

4. Νομικούς Συμβούλους του Δήμου 
κ.κ. Δημήτριο Κονάκη & Ιωάννη Κάντζιο

5. Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής 
κα Αφροδίτη Βαρέση 
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